
 

 راهنوای استفاده از هراکس طرف قرار داد خانه کارگر

 است ومًدٌ کطًر سراسری تخفیف خذمات ضبکٍ بسرگتریه اوذازی راٌ بٍ ضريع آوان محترم َای خاوًادٌ ي کارگران بٍ خذمتگساری َذف با کارگر خاوٍ

  ضًد مىذ بُرٌ تخفیف با داد قرار طرف مراکس ي تخفیفی خذمات از تًاوذ می کارگر خاوٍ ضعبات از یک َر از عضًیت کارت دریافت با کٍ

 بٍ کارگر خاوٍ برجستٍ خذمات از رایگان سیمکارت تکمیلی،ارائٍ رایگان،بیمٍ آمًزش َای ،کالس کارگر خاوٍ مُماوسراَای خذمات است رکر بٍ الزم

 .ومایىذ مراجعٍ سایت در مربًطٍ بخص بٍ تًاوىذ می استفادٌ جُت کٍ باضذ می محترم اعضا

 دَیذ اوجام را زیر مراحل داد قرار طرف مراکس ي تخفیف ضبکٍ خذمات  از استفادٌ برای

 : اول هرحله

 :کارگر خاوٍ سایت بٍ ريدي
www.workerhouse.ir 

 

http://www.workerhouse.ir/


 

 :دوم هرحله

 : عضًیت ي کاربری پىل بٍ يريد

 باضیذ می خًد ضىاسىامٍ ضمارٌ ي ملی کذ ومًدن يارد بٍ ویاز زیر تصًیر طبق خًد کاربری پىل ي عضًیت قسمت بٍ ضذن يارد برای

 

 

 



 

 :سوم هرحله

 وماییذ کلیک داد قرار طرف مراکس قسمت ريی بر راست سمت از کاربری پىل بٍ يريد از پس

 

 



 

 :چهارم هرحله

 گسیىٍ یا ي تفریحی،يرزضی،آمًزضی،درماوی،حقًقی،رفاَی،فرَىگی جملٍ از خذمات وًع اساس بر تًاویذ می داد قرار طرف قسمت بٍ ضذن يارد از پس

 وماییذ، پیذا را خًد بٍ وسدیک داد قرار طرف مراکس استان اساس بر تًاویذ می َمچىیه وماییذ جستجً مًارد َمٍ

 

 



 

 :پنجن هرحله

 دارای عضًیت کارت با تًان می کٍ ضًد می دادٌ ومایص تلفه ي آدرس ي تخفیف درصذ مطخصات داد قرار طرف مراکس از یک َر ريی بر کلیک با

 جُت کٍ باضذ می مکتًب وامٍ معرفی دریافت بٍ ویاز مراکس از بعضی در َمچىیه ومًد، استفادٌ خذمات ي تخفیفات از ي مراجعٍ مرکس آن بٍ اعتبار

 فرماییذ مراجعٍ وظر مًرد مرکس بٍ ي ومًدٌ چاپ را وامٍ معرفی ي وماییذ کلیک آن ريی بر است کافی وامٍ معرفی دریافت

 

 



 

 :ششن هرحله

 آن بٍ ارائٍ جُت خًد َمراٌ ي دریافت را وامٍ معرفی آن از پس ي کلیک وامٍ معرفی صذير قسمت ريی بر وامٍ معرفی دریافت جُت

 .باضیذ داضتٍ َمراٌ  مرکس

 

 


